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ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 
   Τηλέφ.: 210 348 3161 

ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/40/412585 
  Σ.691 

  Αθήνα, 09 Μαρ 21 
  Συνηµµένα: 1 Περίληψη ∆ιακήρυξης 
    

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις  (Ανακοίνωση ∆ιακήρυξης του Υπ΄ Αρίθµ. 
 40/21, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού) 

  
ΣΧΕΤ.: α.   Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπη-    

      ρεσιών» 

 
β.   Φ.600.163/30/412484/Σ.661/02 Μαρ 21/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2α 
 

  Σας γνωρίζουµε ότι, η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, 
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο διαγωνισµό, για τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 
2ετούς διάρκειας για την προµήθεια αεροπορικού καυσίµου JET-A1 (κωδικός ΝΑΤΟ F-
35) µε χρήση - ανάµειξη αντιπαγωτικού υγρού (κωδικός ΝΑΤΟ S-1745) προς 
υλοποίηση του ανεφοδιασµού των Ε/Π της βάσης υποστήριξης αεροδιακοµιδών (ΒΥΑ) 
ν.Σύρου. 
 
   Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουµε, συνηµµένα, την περίληψη της 
διακηρύξεως του υπ’ αρίθµ. 40/21 διαγωνισµού και σας παρακαλούµε, όπως τη διαβι-
βάσετε στα µέλη σας για την έγκαιρη ενηµέρωσή τους, µε σκοπό την όσο το δυνατόν 
ευρύτερη συµµετοχή τους σ’ αυτόν. 
 
   Η αποστολή στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγµατο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 5 Μαρ 21. 
 
   Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜ∆ΗΣ θα πραγµατο-
ποιηθεί την Τρίτη 9 Μαρ 21. 
 
   Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 
 
    Το ΓΕΣ/∆3 (∆ΕΝ∆ΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρα-
καλείται όπως καταχωρήσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης στην ιστο-
σελίδα www.army.gr. 
 
    Χειριστής θέµατος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β. Επιτελή ΑΣ∆ΥΣ/ 
∆ΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3163, (email: asdysdpm@otenet.gr). 
 

 Σχης (ΕΜ) Ιωάννης Αργυριάδης 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
  

Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣ∆ΥΣ/ ∆ΠΜ/7α,β,γ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (µε e-mail) 
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΓΕΣ/Γ3 - ∆3 (µε e-mail)  
ΓΕΣ/∆ΑΣ - ∆ΕΜ - ∆ΟΙ - ΓΣΝΣ  
ΑΣ∆ΥΣ/∆Γ΄Κ  
ΑΣ∆ΥΣ/ ∆ΕΜ - ∆ΠΜ/(2α , 7) - ∆ΕΠΥ   
1η ΤΑΞΑΣ/4ο ΕΓ  
2ο ΤΥΑ∆  
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  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 
  Αριθ. Πρωτ: 412585 
  Αθήνα, 09 Μαρ 21 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40/21 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
   Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει µε το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δηµόσιο 
διαγωνισµό, για τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας για την 
προµήθεια αεροπορικού καυσίµου JET-A1 (κωδικός ΝΑΤΟ F-35) µε χρήση - ανάµειξη 
αντιπαγωτικού υγρού (κωδικός ΝΑΤΟ S-1745) προς υλοποίηση του ανεφοδιασµού 
των Ε/Π της βάσης υποστήριξης αεροδιακοµιδών (ΒΥΑ) ν.Σύρου, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής 
(χαµηλότερη τιµή συνολικού προϋπολογισµού, ποσού ύψους εξακοσίων εξήντα 
χιλιάδων ευρώ (660.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου των νοµίµων κρατήσεων, 
απαλλασσόµενου του ΦΠΑ. 
 
 Αριθµός ∆ιαγωνισµού: 40/21 και αριθµός διακήρυξης: 40. 
 
 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και οι προσφορές 
θα υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς, ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 
           Έναρξη υποβολής προσφορών η 10 Μαρ 21, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
08:00. 
 
 Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 07 Απρ 21, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.  
 
           Αποσφράγιση των προσφορών η 13 Απρ 21, ηµέρα Τρίτη και ώρα 08:00. 
 
 ∆ιευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθηµερινά (από 08:00 έως 
14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήµων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348 
3161 ΦΑΞ: 210 345 4603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος 
Πλακιάς. 
 
 Η δηµοσίευση στον ιστότοπο του ΚΗΜ∆ΗΣ θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 
9 Μαρ 21. 
 
 Η κατακύρωση  του διαγωνισµού τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. 
     
        Εκ της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ 
 

 Σχης (ΕΜ) Ιωάννης Αργυριάδης 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣ∆ΥΣ/ ∆ΠΜ/7α,β,γ  
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